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RESUMO 
 
 
Com cerca de 6,2 milhões de km2 e 7100 km de comprimento da nascente no Peru à foz no 
Brasil, a bacia hidrográfica do rio Amazonas é a maior bacia do planeta. O volume de água 
desta bacia é responsável por aproximadamente 16% da descarga superficial de água doce 
do mundo. Para se ter uma idéia do que significa este enorme potencial de água doce, ou 
seja, sua vazão média de longo período de 209.000 m3/s na foz do rio Amazonas, pode-se 
tecer as seguintes comparações: dos 10 maiores rios do mundo, o somatório do 2º ao 10º 
lugar é inferior a vazão do Amazonas; o seu  deflúvio médio de  6.600 km3/ano equivale a 
quase o dobro do consumo de água doce de todos os países do mundo. A característica 
transfronteiriça da bacia Amazônica envolvendo 8 paises da América do Sul ampliam ainda 
mais o desafio da implantação da gestão das águas na região. De fato, os paises da bacia 
Amazônica devem aprender a conviver com as possibilidades de uso racional da água, 
sobretudo, para prover o desenvolvimento social e econômico da região. Projetos devem 
buscar uma certa sustentabilidade do ponto de vista de uso múltiplo da água. Com destaque 
para as interfaces e soluções para gestão da água em atividades de uso do solo; de uso do 
potencial hidráulico; da navegação; do abastecimento de água potável as populações 
amazônicas; do tratamento de esgotos. Por outro lado, além do tema do desenvolvimento 
econômico, deve-se ampliar os esforços para compreensão e mitigação de fenômenos locais 
e regionais como a existência de mercúrio em rios proveniente do próprio solo Amazônico 
e atividades de alto impacto poluidor como o caso de plantios inadequados à região. Por 
último, devemos ter também uma atenção as interações com o clima continental e global 
desta enorme porção de território da América do Sul, destacando os efeitos do fenômeno El 
Niño South Oscilation (ENSO) e da vulnerabilidade as mudanças climáticas futuras. Breve, 
a oportunidade de se realizar um Projeto de Gestão Integrada e Sustentável dos Recursos 
Hídricos Transfronteiriços da Bacia Amazônica é de enorme interesse regional e global, 
possibilitando um protocolo de entendimento de 8 paises, sobre como discutir as bases para 
a gestão da água para cerca de 30 milhões de habitantes no presente e um numero bem 
maior no futuro.    
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